ZAPISNIK
12. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž,
ki je bila dne 1.6.2021, ob 19.00 uri,
v kulturni dvorani v Šentjanžu.
Prisotni člani sveta:
Boštjan Repovž, Maja Skoporec, Irena Odlazek, Jože Dragan, Petra Majcen, Marjetka
Florjančič, Franci Ajnihar, Dejan Skoporc.
Ostali prisotni:
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni:
Mojca Vozelj (opr.),
Gašper Zupan (opr.),
Petra Jazbec (opr.).
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Boštjan Repovž, predsednik sveta KS Šentjanž.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 7 članov sveta KS Šentjanž. Svet KS Šentjanž je bil
sklepčen.
Predsedujoči pozdravi člane sveta in goste, prebere predlog dnevnega reda in ga poda v
razpravo ter potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje sveta z dne 23.2.2021,
3. Pregled aktivnosti v obdobju med sejama,
4. Pregled in sprejem poročila komisije za odpiranje vlog sofinanciranja dejavnosti društev v
KS Šentjanž za leto 2021,
5. Pregled vlog in dopisov,
6. Razno.
Razprave ni.
Sklep: Svet Krajevne skupnosti Šentjanž je sprejel predlagani dnevni red za 12. redno
sejo Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje sveta z dne 23.2.2021
Predsedujoči poda v razpravo in glasovanje zapisnik 11. redne seje sveta z dne, 23.2.2021.
Razprave ni.
Sklep: Zapisnik 11. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž je potrjen.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
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Sklep sprejet.
Ad 3
Pregled aktivnosti v obdobju med sejama
Predsednik predstavi aktivnosti v obdobju med sejama:
- 18.3.2021 je na sedežu projektantskega podjetja Esplanada s.o.o. v Šentrupertu
potekal sestanek v zadevi pridobitve gradbenega dovoljenja za izgradnjo mrliške
vežice na Velikem Cirniku.
- 24.3.2021 je bil izveden sestanek pri Tonetu Lamovšku na Velikem Cirniku v zadevi
ureditve cestišča od hiše, ki jo je odkupila Občina Sevnica do trgovine Zdravka
Remarja z ureditvijo odcepa h gasilskemu domu in pokopališču. Projektna
dokumentacija je v izdelavi. Izpeljava projekta se načrtuje v letu 2022 in 2023.
- 14.4.2021 je bil sestanek na Brunku v zadevi vloge Cilke Kranjc. Za ureditev ceste od
domačije Bregar proti Kocutni. Pridobljena so vsa potrebna soglasja lastnikov
zemljišč. Odsek se v letošnjem letu uredi z grobimi zemeljskimi deli, nasutjem
gramoza in odvodnjavanjem. Asfaltacija se planira v letu 2022.
- 16.4.2021 je restavrator Pokrajinskega muzeja Brežice pogledal spominske plošče na
stavbi KS Šentjanž. Predlaga se obnova s folijo. Dogovori z izvajalcem že potekajo.
- Potekali so tudi razgovori o obnovi fasade na objektu sedeža KS, ki jo je poškodovala
lanska toča. Dela naj bi bila zaključena do praznika KS Šentjanž.
- 20.4.2021 dogovor o obnovi škarpe v spominskem parku v Murencah. Obnova je bila
odobrena v participativnem proračunu Občine Sevnica.
- 16.4.2021 je bila razširjena javna razsvetljava do kmetije Bale in Strnad. Postavljeni
so štirje novi drogovi s pripadajočimi svetili. Načrtuje se asfaltacija obeh dovoznih
poti.
- 18.5.2021 je bil predsednik na sestanku pri županu Občine Sevnica. Obravnavana je
bila tematika praznovanja 80-letnice boja v Murencah, ki bo 30.10.2021. Obenem bo
na ta dan obeležen tudi praznik KS Šentjanž. Organizacija je odvisna od
epidemiološke slike. Pogovor je potekal tudi glede razširitve ceste Kal – Svinjsko za
katero so pridobljena soglasja lastnikov zemljišč. V letošnjem letu je predvidena
groba razširitev. Trenutno potekajo na Kalu aktivnosti elektrifikacije z namenom, da
se vsa električna napeljava prestavi v zemljo. K akciji Elektra Celje pristopi tudi
Občina Sevnica, ker je potrebno opraviti novo priključitev šole in mrliške vežice.
Pogovarjala sta se tudi o tehničnem prevzemu kapelice v Šentjanžu. Cesta na Kalu,
ki poteka mimo hiše Oblakovih, je v fazi sanacije (star asfalt je odkopan, cesta je
znižana za cca 0,5 m, cesta je prestavljena cca 1 m od hiše). Ureditev je bila nujno
potrebna zaradi ponavljajočih se težav zatekanja vode pri nalivih in pluženju.
- 29.5.2021 je bil izveden popis del za javni razpis za sanacijo odseka Zdevno. Popis je
opravljen v dveh fazah. 1. faza zajema dela od kmetije Kranjec do odcepa k domačiji
Alojza Kačurja, 2. faza pa dela do priključka na državno cesto.
- 3 krat je bil izveden sestanek na temo organizacije prireditve, ki bo 30.10.2021.
Predsednik odpre razpravo.
Na vprašanje Francija Ajniharja glede poteka trase ureditve ceste Zdevno, predsednik
obrazloži način ureditve, ki bo potekal predvidoma v dveh fazah; prvi del v letu 2021 in
nadaljevanje v letu 2022. Popis del bo prostovoljno in strokovno pripravil g. Urbič, ki bo vršil
tudi nadzor pri gradnji.
Franci Ajnihar izpostavi, da je pri ureditvi ceste na Brunku posvetiti veliko pozornost
odvodnjavanju, saj so opažene ogromne količine vode.
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Ad 4
Pregled in sprejem poročila komisije za odpiranje vlog sofinanciranja dejavnosti
društev v KS Šentjanž za leto 2021
O delu komisije poroča Dejan Skoporc.
Predsedujoči poda na glasovanje potrditev zapisnika komisije za odpiranje vlog za
sofinanciranje dejavnosti društev v Krajevni skupnosti Šentjanž št. 610-0011/2021, z dne
26.4.2021, ki so ga člani sveta prejeli na klop. Člani sveta so mnenja, da je predlog razdelitve
sredstev pošten in transparenten. Zaradi situacije pandemije so bile dejavnosti nekaterih
društev v manjšem obsegu od planiranih.
SKLEP: Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku komisije za odpiranje vlog za
sofinanciranje dejavnosti društev v Krajevni skupnosti Šentjanž za leto 2021 št. 6100011/2021, z dne 26.4.2021, ni bilo. Predmetni zapisnik je soglasno sprejet.
Predsednike društev se povabi na podpis pogodb o sofinanciranju društev v torek,
22.6.2021.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Pregled vlog in dopisov
Predsednik predstavi vloge in dopise, ki so prispeli na sedež KS od prejšnje seje do danes.
Dopisi:
- Z distributerjem električne energije je bila podpisana pogodba za plačilo elektrike na
odjemnem mestu bivše pošte. Prej je porabo električne energije plačevala Občina
Sevnica.
- Obvestilo UJP- a o spremembi številke podračuna KS Šentjanž:
- V občini Sevnica so objavili javne razpise s področij gospodarstva, turizma, športa,
kulture, mladine ter socialnega in zdravstvenega varstva;
- Izveden je bil podpis pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za poslovilno
vežico na Velikem Cirniku (podpisniki Esplanada d.o.o., Občina Sevnica, Krajevna
skupnost Šentjanž);
- Nabavljene so nove zastave.
- Dopis KŠTM o morebitni zainteresiranosti krajevnih skupnosti za prestavitev skate
parka; s strani krajanov KS Šentjanž na tematiko ni bilo odziva.
- Na Kamenici se je skladno s sklepom sveta KS Šentjanž postavila zaščitna ograja.
- Podpisan je Aneks k najemni pogodbi za Bar – Medvedov Brlog. Najemnica je
partnerka Janeza Medveda, Tatjana Haler s.p.
- Podpisana je bila pogodba o prenosu izvedbe asfalterskih del na javno podjetje
Komunala d.o.o. Sevnica s priloženim veljavnim cenikom.
Vloge:
- Sladič Mihael, Svinjsko 2 →prošnja za asfaltacijo približno 50 m javne poti, odseka od
glavne ceste do njihove hiše (utrditev in odvodnjavanje bi uredili sami). Predmetni odsek
je speljan v klanec in zato še bolj potreben posodobitve, saj ob vsakem neurju oziroma
večji količini dežja z njega odnaša pesek, povzroča škodo in dodatno delo.
- Sklep:
Člani sveta potrdijo izvedbo asfaltacije.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Ad 6
Razno
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Petra Majcen, v imenu Turističnega društva, poda predloge projektov za uvrstitev v
participativni proračun Občine Sevnica za leto 2022 in sicer, postavitev informativne table s
pohodnimi potmi ter oznake za javni WC.
Med člani sveta poteka razprava še o nekaterih možnih projektih (parkirišče za avtodome,
solarne lučke na pokopališču na Velikem Cirniku, igrala za otroke na Leskovcu).
V nadaljevanju na predlog Petre Majcen člani sveta sprejmejo sklep o podelitvi priznanja KS
za leto 2021. Predlaga Združenje borcev za vrednote NOB Šentjanž, kateri vzorno skrbi za
obeležja po krajevni skupnosti in ureditev pohodnih poti.
Sklep: Svet KS Šentjanž se strinja, da priznanje krajevne skupnosti za leto 2021
prejme Združenje borcev za vrednote NOB Šentjanž.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Predsednik obvesti člane sveta, da je umrl častni krajan Janez Kos, pogreb bo v četrtek, 3.
junija ob 16. uri na pokopališču v Šentjanžu.
Franci Ajnihar sprašuje, če ima kdo informacije vezane na izplačilo odškodnin krajanom, ki
so vezane na lansko neurje s točo. Predsednik pove, da se bo pozanimal pri strokovnih
službah Občine Sevnica.
V nadaljevanju so se člani sveta pogovarjali o odvozu salonitnega materiala, ki je po
njihovem mnenju pozitivna akcija iz naslova varstva okolja.
Predsednik prisotnega člana sveta Dejan Skoporca sprašuje, kako potekajo aktivnosti v
zvezi z razširitvijo ceste v Koluderju. Pravi, da se mnenja krajanov razhajajo. Potrebno bo
izdelati finančno konstrukcijo ureditve.
Ga. Jerice Janc, ki je podala vlogo za rekonstrukcijo odseka ceste v Štajngrobu, se z
zainteresiranimi krajani dogovarja za ureditev celotne trase. Od izvajalca zemeljskih del je
prejela predračun. Predsednik je priskrbel natisnjena soglasja lastnikov zemljišč. Soglasja
pridobi ga. Jerica Janc. Ko bo stekla sanacija, bo KS Šentjanž pristopila k asfaltaciji
omenjenega odseka (od Vinko Tori, Štajngrob 20 do križišča pri Oblak Andreju). O poteku
del predsednik obvešča svet in se sprejme ustrezen sklep.

Seja je bila zaključena ob 19.58.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Referentka za KS

Boštjan Repovž
predsednik Sveta
Krajevne skupnosti Šentjanž
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